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Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály

ÚJSZÜLÖTTEK ÁPOLÁSA A SZÜLÉSZET – NŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLY
EMELTSZINTŰ HOTELSZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ (VIP) RÉSZLEGÉN
Szeretettel üdvözöljük Önt és Újszülöttjét osztályunkon!
Az alábbi tájékoztató arra szolgál, hogy a gyermekellátásban segítséget nyújtsunk.
Az emeltszintű hotelszolgáltatást nyújtó részleget egészséges, érett újszülöttel együtt lehet
igénybe venni. Problémás újszülöttek (pl. alacsony születési súly, adaptációs zavar, sárgaság) a
Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály Perinatalis Intenzív Centrumában kerülnek ellátásra
(3. emelet, Szülőszoba mellett).
Az alapszolgáltatás díjába napi egy gyermekorvosi, egy védőnői vizit és a gyermekápolói
segítség tartozik.
 Orvosi vizit ideje naponta: 7.30 - 8.00 óra között.
 Védőnői vizit napi egy alkalommal.
 Gyermekápolói segítség (tartama általában 10-15 perc):
Nappal 7.30-8.00., 10.30-11.00., 13.30-14.00., 16.30-17.00. Sürgősségi ellátás esetén az
időpontok módosulhatnak.
Éjszaka is segítséget nyújtunk két alkalommal. Javasoljuk azt az időpontot, amikor
gyermeke ébren van. Amennyiben erre a szolgáltatásra igényt tart – ezt a mellékelt
nyomtatványon kell jelezni - kérjük, hogy az Önnek megfelelő időpontban csengessen.
Ha bármilyen rendellenességet észlel, a fenti ellátásokon kívül azonnal hívhat segítséget.
Amennyiben a személyzet úgy ítéli meg, hogy a gyermeknek állandó egészségügyi felügyeletre
van szüksége, a Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály Perinatalis Intenzív Centrumába
kerül az újszülött.
A gyermekápolói segítség az alapszolgáltatás része, ha ezt kéri, akkor a korábban már említett
nyomtatványon jelezni szíveskedjék. Dönthet úgy is, hogy újszülöttjét önállóan látja el.
Az újszülött számára ruhát, ágyneműt, pelenkát, forralt vizet, itatáshoz üvegpoharat biztosítunk.
Ha a saját ruháját, eszközeit (emlőszívó, pohár) szeretné használni, erre van lehetőség, azok
tisztítását és fertőtlenítését Önre bízzuk, igény szerint segítséget nyújtunk.
Az újszülött legfőbb tápláléka az anyatej, ezért elsődlegesen a szoptatást ajánljuk. Amennyiben
probléma merül fel az újszülött táplálásával kapcsolatban, a gyermekorvossal történt egyeztetést
követően sor kerülhet a táplálás módosítására. Etetést követően minden esetben tartsa
függőlegesen újszülöttjét néhány percig („büfiztetés”), hogy a feleslegesen lenyelt levegő
eltávozzon – ezzel megelőzve az esetleges félrenyelést.
Kérjük, gyermekét a kiságyban háton vagy oldalra fordítva tegye le úgy, hogy orra és szája
szabadon maradhasson.
Kérjük, látogatók fogadásakor helyezze előtérbe az Ön és újszülöttje napirendjét, jusson idő
mindkettőjük pihenésére. Megfázásos és enterális tüneteket (hasmenés, hányás) mutató
hozzátartozókat Ön és gyermeke érdekében lehetőleg ne fogadjon!
Mivel a részlegen nem tartózkodik állandó jelleggel gyermekápoló, az alapszolgáltatásban
felsorolt tevékenységen kívül sürgős esetben segítséget hívhat a nővérhívón keresztül.
Reméljük, tájékoztatónk hozzájárul ahhoz, hogy otthonos körülmények között töltse a szülést
követő néhány napot Kórházunkban.
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